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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai analisis yang berpengaruh terhadap 

tingkat pendapatan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Disini akan 

dicantumkan beberapa hasil penelitian sebagai bahan acuan dan perbandingan 

dalam penelitian ini,diantaranya yaitu; 

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Turmudi (2010) dengan judul 

“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Tenaga Kerja 

Wanita Pada Industri Kecil (Studi Kasus Pada Industri Kripik Pisang di 

Kecamatan Lumajang, Kabupaten. Lumajang)” dengan hasil penelitian  bahwa 

variabel umur dan masa kerja berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan 

tenaga kerja wanita pada tingkat kepercayaan 63,3% yaitu sebesar 0,633 untuk 

umur, dan untuk masa kerja ; 0,865. faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan tenaga kerja wanita yang memiliki koefisien terbesar yaitu faktor 

umur sebesar 5,722. 

Penelitian yang dilakukan Siti Fatimah (2015) dengan judul “Faktor –

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Wanita pada Usaha Lemang dan 

Kontribusinya Pada Pendapatan Keluarga Di Kota Tebing Tinggi” menjelaskan 

bahwa hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 

tenaga kerja wanita dalam berjualan lemang dimulai pada pukul 08.00-18.00 

wib dengan upah yang diterima berkisar Rp.25.000-Rp.40.000 per hari, pada 

faktor sosial ekonomi secara serempak seluruh variabel bebas (umur, tingkat 
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pendidikan, pengalaman bekerja dan jumlah tanggungan keluarga) tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (pendapatan tenaga kerja wanita) 

dan secara parsial hanya variabel umur yang berpengaruh nyata terhadap 

pendapatan tenaga kerja wanita, kontribusi pendapatan tenaga kerja wanita 

pada usaha lemang terhadap total pendapatan keluarga kecil dan berada di 

bawah UMK Kota Tebing Tinggi tahun 2015. 

Penelitian yang dilakukan Dimas Prasetia, Sonny Sumarsono, M. 

Adenan (2015) dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Manik-Manik Di Desa Tutul 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember” menjelaskan bahwa hasil dari peneltian 

ini adalah variabel lama kerja, jumlah tanggungan keluarga, usia, curahan jam 

kerja, dan pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Sedangkan secara 

parsial variabel lama kerja berpengaruh signifikan, jumlah tanggungan 

keluarga tidak berpengaruh signifikan, usia tidak berpengaruh signifikan, 

curahan jam kerja berpengaruh signifikan, dan pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja wanita pada industri manik-manik 

di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

Penelitian yang dilakukan Ni Putu Sudarsani (2015) dengan judul 

“Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Perempuan 

Migran di Industri Pengrajin Tedung Bali Kecamatan Mengwi Kabupaten 

Badung” menjelaskan bahwa 1) Tingkat pendidikan, jumlah tanggungan 

keluarga dan umur berpengaruh signifikan terhadap jumlah jam kerja, 

sedangkan pengalaman kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap jumlah 
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jam kerja. 2) Tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, umur dan 

jumlah jam kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja 

perempuan migran, sedangkan pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan 

negatif terhadap pendapatan pekerja perempuan migran. 3) Tingkat 

pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan umur berpengaruh tidak 

langsung signifikan terhadap pendapatan pekerja perempuan migran, melalui 

jumlah jam kerja. Untuk meningkatkan pendapatan pekerja perempuan migran 

dengan memberikan perhatian yang lebih baik terutama kemampuan dalam 

mengatur jam kerja, pemerintah agar memberikan pelatihan untuk 

meningktkan keterampilan/pendidikan pekerja perempuan. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah 

terletak pada objek penelitian yang ditujukan kepada tenaga kerja pada industri 

kecil manik yang ada di Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan 

objek penelitian. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pendapatan 

Pengertian Pendapatan 

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja 

kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang 

diterima oleh seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu 

berbeda antar satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis 
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pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi 

oleh tingkat pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja. Indikator 

tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan 

yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan 

dari kenaikan hasil real income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin 

dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, 

kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara 

wajar. 

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau 

rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam 

ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga 

bekerja pada sektor pemerintah dan swasta (Nazir, 2010: 17). 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum 

yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan 

semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran 

terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan 

merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil 

yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara 

garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal 

periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan 

modal dan hutang (Zulriski, 2008: 22). 

Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah suatu hasil yang 

diterima yang diterima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau 
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bekerja yang berupa, uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan 

dalam jangka waktu tertentu 

2. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

   Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun 

badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat 

pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan 

pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatanya, kemudian juga 

tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses 

kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan 

(produk) dan faktor lainya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari 

tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, 

akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Nazir, 2010). 

 Menurut Arfida BR (2003: 157-159) berbagai tingkat upah atau 

pendapatan terkait dalam struktur tertentu yaitu: 

a.   Sektoral 

Kemampuan satu sektor berbeda dengan yang lain. Perbedaan karena 

alasan kemampuan usaha perusahaan. Kemampuan finansial perusahaan 

ditopang oleh nilai produk pasar. 

b. Jenis Jabatan 

Jenis-jenis jabatan sudah mencerminkan jenjang organisatoris atau 

keterampilan. Perbedaan upah karena jenis jabatan merupakan 

perbedaan formal. 
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c. Geografis 

Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena letak geografis 

pekerjaan. Kota besar cenderung memberikan upah yang lebih tinggi 

dari pada kota kecil atau pedesaan. 

d. Keterampilan 

Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan adalah jenis perbedaan 

yang paling mudah dipahami. Biasanya jenjang keterampilan sejalan 

dengan jenjang berat-ringannya pekerjaan. 

e. Ras 

Perbedaan diakibatkan jenis kelamin, di mana seringkali upah golongan 

wanita lebih rendah daripada apa yang diterima laki-laki, ceteris paribus. 

f.     Faktor Lain 

Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat dapat diperpanjang 

dengan memasukan faktor-faktor lain, seperti masa hubungan kerja, 

ikatan kerja dan lainnya. 

  Sedangkan menurut Sukirno (2008: 364-366) faktor-faktor yang 

menimbulkan perbedaan upah antara lain:  

a. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Permintaan dan penawaran 

tenaga kerja dalam sesuatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya 

dalam menentukan upah di sesuatu jenis pekerjaan. Di dalam sesuatu 

pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar 

tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung rendah. Sebaliknya 
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di dalam sesuatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja 

yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung tinggi. 

b. Perbedaan Corak Pekerjaan 

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada diantara 

pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ringan dan sangat mudah 

dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan 

mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang 

harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan. 

c. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan  

Kemampuan, keahlian, ketrampilan para pekerja di dalam sesuatu jenis 

pekerjaan adalah berbeda. Jika hal tersebut lebih tinggi maka 

produktivitas akan lebih tinggi upah yang didapat pun akan lebih tinggi. 

Tenaga kerja yang lebih berpendidikan memperoleh pendapatan yang 

lebih tinggi karena pendidikan mempertinggi kemampuan kerja dan 

kemampuan pekerja menaikan produktivitas. 

d. Pertimbangan Bukan Uang  

Daya tarik sesuatu pekerjaan bukan saja tergantung kepada besarnya 

upah yang ditawarkan. Ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh 

dekatnya rumah pekerja, apakah berada di kota besar atau di tempat 

yang terpencil, dan pertimbangan lainnya. Faktor-faktor bukan 

keuangan seperti ini mempunyai peranan yang cukup penting pada 

waktu seseorang memilih pekerjaan. Seseorang sering kali menerima 
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upah yang rendah apabila pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan 

keinginannya. 

e. Mobilitas Pekerja  

Upah dari sesuatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan di dalam 

sesuatu wilayah tidak selalu sama. Salah satu faktor yang menimbulkan 

perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga 

kerja. Ketidaksempurnaan mobilitas pekerja disebabkan olah faktor 

geografis dan institusional. 

3. Pendidikan 

Pendidikan dalam berbagai programnya mempunyai peranan penting 

dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan 

professional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk 

memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode 

berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan 

dihadapi dalam kehidupan kemudian hari (Sedarmayanti, 2001). 

 Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat 

sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2003:16). 

 Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa 

pendidikan merupakan suatu proses atau usaha yang ditujukan untuk 

membina kualitas sumber daya manusia sutuhnya agar ia dapat melakukan 

perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal (Zaim dalam 

Rahmat Lubis, 2009). 
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4. Lama Kerja 

 Pengalaman kerja didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses 

yang pernah dialami oleh seseorang ketika mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya (Kamus besar bahasa Indonesia, 1984).  

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis – jenis pekerjaan 

yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi 

seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas 

pengalaman kerja seseorang, akan membuat seseorang semakin terampil 

dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir, sikap 

dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Puspaningsih, 2004). 

Masa kerja yang lama akan cenderung membuat seorang pegawai 

lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan karena telah 

beradaptasi dengan lingkungannya yang cukup lama sehingga seorang 

pegawai akan merasa nyaman dengan pekerjaannya. Penyebab lain juga 

dikarenakan adanya kebijakan dari instansi atau perusahaan mengenai 

jaminan hidup di hari tua (Kreitnet dan Kinicki, 2004). 

Pengalaman merupakan proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun 

non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa 

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu 

pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari pelaku yang 

diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek (Knoers dan Haditono, 

2001). 
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 Menurut istilah umum, pengalaman kerja adalah pengetahuan atau 

kemampuan karyawan yang terserap oleh seorang pekerja karena 

melakukan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Orang yang baru mulai 

bekerja kurang berpengalaman dan biasanya memiliki produktivitas yang 

rendah pula (Simanjuntak dalam Susilowati, 2008). 

C. Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antara pendidikan dengan pendapatan. Pendidikan adalah 

usaha yang disengajakan, yang dibuat oleh suatu masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan, nilai, sikap, potensi diri dan perubahan yang 

berlaku pada diri manusia. Hubungan antara tingkat pendapatan terhadap 

tingkat pendidikan adalah karena dengan mengasumsikan bahwa semakin 

tinggi tingkat pedidikan maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas 

pekerja dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan mereka 

(Simanjuntak 2001:70). 

Hubungan antara lama kerja dengan tingkat pendapatan, lama atau 

pengalaman kerja juga sangat menentukan pendapatan seseorang, karena 

pengalaman kerja merupakan kejadian-kejadian riil yang dialami oleh 

seseorang yang bekerja. Semakin lama pengalaman kerja atau semakin banyak 

pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin terampil 

dan semakin cepat dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Sehingga output yang dihasilkan lebih banyak dan pendapatan yang 

mereka terima juga akan bertambah. Pengalaman kerja seseorang sangat 

mendukung keterampilan dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya, 
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sehingga tingkat kesalahan akan semakin berkurang. Semakin lama 

pengalaman kerja atau semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki oleh 

seseorang maka semakin terampil dan semakin cepat dalam menyelesaikan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Soedarmini:2006) 

D. Kerangka Pemikiran 

Agar penelitian ini lebih terarah maka dapat dilihat melalui skema  

kerangka pemikiran dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

Sumber : Ika Lis Mariatun, diubah 2013. 

 

E. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dikemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Pendidikan diduga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan tenaga kerja 

industri kecil manik.  

PENDIDIKAN 

TINGKAT 

PENDAPATAN 

LAMA KERJA 
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2. Lama Kerja diduga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan tenaga kerja 

industri kecil manik.  


